
Macramé patroon beach



BENODIGDHEDEN:
1 streng Bobbiny premium 100m.

GEBRUIKTE KNOPEN:
weitasknoop
weitas dot
schuine cordonknoop

WERKBESCHRIJVING

fase 1, het midden:

Knip voor het midden 6 koorden van 4 meter en 6 koorden van 3 
meter af en bevestig deze in het midden van de stok. met in het 
midden de langste.
- Rij 1: knoop 6 weitasknopen met 4 koorden.
- Rij 2: sla de eerste 2 koorden over en knoop 5 dot weitas-
knopen, dat doe je als volgt: knoop eerst 2 weitasknopen recht 
onder elkaar. Nu gaan we van deze dubbele 
knoop een dot maken, pak de middelste 2 tus-
sendraden en haal deze door de opening boven 
de zojuist gemaakte weitasknopen. De draden 
zijn nu aan de achterkant van je werk, trek ze 
door naar beneden.
Je ziet de nop nu al ontstaan, maak nu nog 1 wei-
tasknoop onder deze nop. Trek vooral bij de eer-
ste stap van de knoop deze strak aan zodat de 
nop goed blijft zitten. Aan het einde blijven er 2 
koorden over.
- Rij 3: sla de eerste 4 koorden overen knoop 4 dot weitasknopen, 
er blijven aan het einde 4 koorden over.
- Rij 4: sla de eerste 6 koorden over en knoop 3 dot weitaskno-
pen, er blijven aan het einde 6 koorden over.
- Rij 5: sla de eerste 8 koorden over en knoop 2 dot weitasknopen, 
er blijven aan het einde 8 koorden over.
- Rij 6: sla de eerste 10 koorden over en knoop 1 dot weitasknoop,
er blijven aan het einde 10 koorden over.



Bevestig nu aan alle twee de kanten 2 
koorden van 3 meter, knoop daarmee op 
elke rij 1 weitasknoop aan elke kant van 
de hanger, totaal 7 knopen aan elke kant. 
Gebruik hiervoor steeds 2 koorden van 
de volgende rij.
Totdat je aan de onderkant van de punt 
bent, maak daaronder nog 1 weitasknoop 
met alle 4 de koorden. 

Bevestig aan alle twee de kanten 1 koord 
van 3 meter. Nu gaan we langs deze weitasknopen 2 schuine cor-
donknopen knopen. Vanaf linksboven tot onderaan de punt, en 
vanaf rechtsboven tot aan de punt.
Sla het 1e koord over, pak het 2e koord en knoop hieromheen de 
schuine cordonknopen. tot onderaan de punt, doe dit aan de an-
dere kant van de driehoek ook met de het een na laatste koord.
Knoop ze onderaan bij elkaar met 1 cordonknoop.
Doe dit nogmaals aan beide kanten met 
de 2 overgebleven koorden.

Fase 2 de rand om het midden
Knip 6 koorden van 4,2 meter en bevestig 
aan elke kant van het midden 3 koorden.
We gaan aan elke kant met de cordon-
knoop ruiten knopen.
Begin met het eerste koord helemaal links. 
Knoop met de twee volgende koorden 2 
schuine cordonknopen rechts naar bene-
den. Nu gaan we met het 6e koord schuine 
cordonknopen naar links maken. Kruis hierbij onder de eerder 
gemaakte cordonknoop door en knoop door todat je bij het eer-
ste koord bent. 
Nu knoop je weer 2 cordonknopen naar rechts. Pak vervolgens 
weer de eerste draad waarmee je begonnen bent, daarmee 
maak je 2 cordonknopen naar rechts. En vervolgens knoop je 
weer naar linksonder. ga zo door totdat je 4 ruiten geknoopt 
hebt. doe hetzelfde aan de andere kant van de driehoek.



Rij 1: Nu gaan we deze 2 onderdelen samen-
brengen in het midden.
pak 2 koorden van de linkerkant en 2 koor-
den van de rechterkant, breng deze 2 bij 
elkaar in het midden. 9 dit zijn de 2 bovenste 
koorden. knoop hiermee 1 weitasknoop. 
Rij 2: knoop hieronder verspringend 2 wei-
tasknopen.
Rij 3: knoop hieronder weer 2 weitasknopen, 
sla de eerste 2 koorden hierbij over. Aan 
het einde hou je 2 koorden over.
Rij 4: Maak vervolgens nog 1 weitasknoop in het midden, door de
eerste 4 koorden over te slaan.
Vervolgens maak je vanaf links en rechts nog 1 schuine cordon-
knoop naar beneden langs de weitasknopen. Knoop ze onderaan 
bij elkaar met nog 1 cordonknoop.

Fase 4: de buitenste rand
Knip 4  koorden van 3 meter af, bevestig deze evenredig aan de 
buitenkant van je werk.
Hiermee gaan we weitasknopen knopen knopen, aan elke kant 6. 
met steeds een ruimte er tussen van ee paar cm.
Breng deze 2 zijkanten aan de onderkant in een punt bij elkaar 
dmv 1 weitasknoop met alle 8 koorden (verdeeld in groepjes van 
2). doe dit op een hoogte zodat je mooi uitkomt in het midden en 
de knopen onder je andere knopen vallen.

Knip de draden af op de door jou gewenste lengte en klaar is je 
werk!

 

Dit patroon is met veel zorg samengesteld door Haak maar aan bij Sas, we zijn 
niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het patroon.


